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Organisatie
The Hang-Out 070 is ontstaan uit de vraag naar Haagse plekken waar queer mensen van kleur
centraal staan en volledig zichzelf kunnen zijn. The Hang-Out 070 biedt hen een veilige plek voor
samenkomst en ondersteuning in het proces van zelfacceptatie en zelfontplooiing. Samenkomst met
andere leden van onze gemeenschap, activiteiten die cultureel relevant zijn en coaching zijn allemaal
onderdeel van het aanbod. Wij geloven dat actieve participatie, gedeeld eigenaarschap van
projecten, werk ruimtes en kennis bij draagt aan zelfontplooiing en een goede mentale gezondheid.

The Hang-Out 070 zorgt voor een levendige plek met uiteenlopende activiteiten georganiseerd door
en voor onze community. The Hang-Out 070 is aangesloten bij verschillende landelijke netwerken
waarin wij de Haagse stemmen, perspectieven en ontwikkelingen delen.

In 2019 hebben wij een eigen locatie kunnen krijgen in het centrum van Den Haag, deze is de jaren
2020 en 2021 gerenoveerd en ook in 2021 in gebruik genomen. Samen met het queer
kunstenaarscollectief beuys bois delen we deze ruimte. Wij kiezen ervoor om ons adres niet te
publiceren zodat we een veilige haven zijn, óók voor mensen die nog niet uit de kast zijn.

The Hang-Out 070 is onderdeel van Stichting Rainbow Den Haag.

Organisatiestructuur
The Hang-Out 070 is een vrijwilligersorganisatie en dus afhankelijk van de bijdrage van vrijwilligers.

Daarnaast wordt elk jaar geprobeerd om in het budget rekening te houden met (een)

coördinator(en) die de verantwoordelijkheid draagt van een manager. Een aantal taken die hierbij

horen zijn:  vrijwilligers begeleiden en coachen,  activiteiten bedenken en opzetten, budget maken en

overzien als ook de fysieke aanwezigheid bij evenementen.

Er zijn een viertal groepen waarin vrijwilligers zich in organiseren en hun taken binnen THO-070

hebben.

De vier groepen bestaan uit:

● Community care & volunteer groep (CCV group)

○ Verantwoordelijk voor de werving en begeleiding van vrijwilligers;

○ Doet de peer-to-peer psychosociale begeleiding en ondersteuning;

○ Inventariseert en stuurt incidentele vrijwilligers;

○ Draagt zorg voor de ruimte (onderhoud, schoonmaak, etc).

● Events & program groep (E&P group)

○ Faciliteert organizers;

○ Organiseert activiteiten en programma’s;

○ Zorgt voor verslaglegging van activiteiten;

○ Houdt algemene agenda bij.

● Communication groep
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○ Gaat over alle communicatiemiddelen;
○ Buigt zich over geschreven teksten door algehele organisatie;
○ Regelt de vertalingen;
○ Handelt volgens het communicatieplan.

● Finance & control groep

○ Houdt zich bezig met de subsidies;
○ Deelt kennis over fondsenwerving met andere groepen en organisaties;
○ Stelt de jaarplan en begroting op.
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Doelgroep
The Hang-Out 070 richt zich op mensen die zich als LHBTQIAP+ (Lesbisch, Homo, Biseksueel,

Transgender, Queer, Intersex, Aseksueel, Panseksueel)  identificeren. Binnen deze groep is de focus

op de ervaring van mensen van kleur, mensen met een lagere economische klasse, mensen met een

beperking en mensen die neuro-atypisch zijn.

Dit doen wij omdat deze mensen vaak ondervertegenwoordigd zijn in andere LHBTQIAP+ organisaties

en wij hen ook een specifieke plek willen geven. Door ons specifiek te richten op deze groepen

onderscheiden wij ons van andere queer organisaties in de stad en hebben wij een unieke taak. The

Hang-Out 070 is een organisatie die in stand is gekomen door een “Do it Yourself.”- attitude. in plaats

van klagen over bestaande organisaties. Wij  gebruiken  onze krachten om iets neer te zetten waar

wij echt in geloven. Iedereen verdient een inclusieve plek om samen te komen, iedereen verdient

een plek waar zij zich veilig kunnen voelen, iedereen verdient een kans op zelfontplooiing. Dit toont

zich in de diversiteit van de betrokkenen in evenement en organisatie.

De ervaring leert dat deze focus onze activiteiten inclusiever maakt, omdat mensen die niet tot de

directe doelgroep behoren zich ook aangesproken voelen en de directe doelgroep zich niet

buitengesloten voelt.

Onze activiteiten weerspiegelen de rijke diversiteit die we hebben, zoals filmavonden met

Bollywood-films, zwarte hoofdrolspelers en verhalen van de queer gemeenschap van kleur. Wij

vieren queer Keti Koti met een breed divers publiek. Wij maken ruimte voor queer moslims en

hindostanen om hun identiteit te ontdekken, ontplooien en met elkaar over hun ervaring te praten.

We erkennen dat dat de Trans gemeenschap extra aandacht verdient en maken daar ruimte voor.

We staan open voor kritische gesprekken over validisme en toegankelijkheid en hoe ook wij daaraan

moeten werken. Van de activistische politieke geëngageerde bezoekers tot aan eerstejaars baby

queers,  zij weten ons te vinden en hebben een thuis om samen te zijn in onze intersectionele,

inclusieve queer gemeenschap.
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Doelen 2022

Algemene organisatiedoelen
The Hang-Out 070 richt zich in 2022 op de volgende algemene organisatiedoelen:

● Een safer space bieden voor queer mensen van kleur uit de regio Haaglanden;

● Bouwen aan een robuuste Haagse queer community;

● Samenwerken met andere queer organisaties;

● Vertegenwoordigen van Haagse queer community in Nederland.

Een safer space bieden voor queer mensen van kleur uit de regio
Haaglanden
The Hang-Out 070 wil een safer space1 bieden voor queer mensen van kleur uit de regio, dit doen we

door activiteiten te organiseren en te investeren in een toegankelijke fysieke ruimte in de stad. Ook

besteden we aandacht aan normen en waarden die de veiligheid van de community centraal stellen.

Deze gedragsregels publiceren wij, zodat duidelijk is dat dit een ruimte is waar we elkaar

ondersteunen.

Bouwen aan een robuuste Haagse queer community
The Hang-Out 070 wil bouwen aan een gemeenschap die elkaar kent, ontmoet en steunt. Dat begint

bij een team die de juiste kennis heeft en elkaar kan vertrouwen en op elkaar kan bouwen. Wij willen

dit bereiken door te investeren in onze betrokken vrijwilligers, zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen

en kunnen klaarstaan voor de gemeenschap in Den Haag..

Samenwerken met andere queer organisaties
The Hang-Out 070 gelooft erin dat samenwerken met andere organisaties en collectieven de Haagse

queer gemeenschap verrijkt. Daarbij is het belangrijk om andere organisaties en collectieven niet te

assimileren onder The Hang Out-070, maar hen juist te stimuleren en te ondersteunen. Wij proberen

ook een verbindende rol te spelen tussen verschillende groepen, omdat Haagse samenwerking nodig

is voor een duurzame en sterke queer gemeenschap. Zie bijlage 2 voor een lijst van

samenwerkingspartners en hoe wordt samengewerkt.

Vertegenwoordigen van Haagse queer community in Nederland
The Hang-Out 070 is opgericht als antwoord op een vraag naar initiatieven die gelijkwaardige ruimte

konden bieden aan queer mensen van kleur. Dit is iets waar de lokale community van profiteert

1 Safer space is een plaats waar richtlijnen zijn opgesteld om te waarborgen dat gemarginaliseerde
groepen zoveel mogelijk veilig zijn tegen geweld en discriminatie. Nergens is het volledig veilig en vrij
van racisme en queerfobie en andere vormen van marginalisatie. Daarom praten we over een safer
space (veiliger) in plaats van een “absolute” safe space (veilig).
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omdat er diversiteit komt in het aanbod. Het is net zo belangrijk om ook aan mensen buiten de stad

te laten zien dat dit mogelijk is in Den Haag. We geloven erin dat deze extra zichtbaarheid een

bijdrage kan leveren aan de sociale acceptatie van queer personen.
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Jaardoelen 2022
The Hang-Out 070 richt zich in 2022 op de volgende jaardoelen:

● De community weer bij elkaar brengen in de omgeving Haaglanden;

● Het neerzetten van een robuust vrijwilligersteam met 5 Spaceholders;

● Het in contact komen met zes onderwijsorganisaties zoals GSA’s, middelbare scholen en

MBO’s in de regio Haaglanden.

De community weer bij elkaar brengen in de omgeving Haaglanden
Door de coronacrisis zijn vele netwerken uit elkaar gevallen. Wij vinden het belangrijk om onze

gemeenschap weer bij elkaar te brengen.

We hopen dit te bereiken door de diversiteit aan verschillende activiteiten en de samenwerking met

andere collectieven aan te gaan zoals Beuys Bois, Philautia, Queer Leiden University, Queer KABK en

andere organisaties waar queer mensen zich organiseren en waar respectvol wordt omgegaan met

trans mensen en mensen van kleur. WIj besteden aandacht aan outreach en intern aan

communitybuilding.

Het neerzetten van een robuust vrijwilligersteam met 5 Spaceholders2

Het komt regelmatig voor dat de taken die het vrijwilligerswerk met zich meebrengt op één of enkele

vrijwilligers neerkomt. Dit vinden wij onwenselijk, omdat de druk voor deze kleine groep vrijwilligers

al snel hoog wordt. Wij willen niet dat alleen zij de verantwoordelijkheid voelen.

Wij willen dat onze organisatie draaiende wordt gehouden door een bredere groep mensen, waarbij

wij meer vrijwilligers willen aantrekken, en deze ook direct vanaf het begin betrekken bij complexere

taken. Op deze manier leren de nieuwe vrijwilligers de organisatie direct kennen en voelen zij vanaf

het begin ook de betrokkenheid. Ons doel is om in 2022 ook 5 Spaceholders te hebben die

zelfstandig activiteiten kunnen uitvoeren zonder hulp van een coördinator.

Het in contact komen met zes onderwijsorganisaties zoals GSA’s,
middelbare scholen en MBO’s in de regio Haaglanden
Onze huidige bezoekers zijn vooral expats, studenten van KABK en Leiden Universiteit. Wij willen

graag onze doelgroep uitbreiden, zoals mensen  die uit niet-academische milieus komen en die ook

de taal Engels niet beheersen. Wij willen kijken waar in regio Haaglanden queer BPOC kunnen dienen

door naar hun toe te gaan. We beginnen met gesprekken met decanen en vertrouwenspersonen en

kijken waar we The Hang Out-070 promotiemateriaal effectief kunnen verspreiden.

2 Spaceholder is iemand die zelfstandig de ruimte kan beheren en activiteiten kan organiseren en
vrijwilligers kan begeleiden en groepen kan begeleiden.
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Activiteiten
Voor de activiteiten kunt u het “Financieel Jaarplan 2022” raadplegen onder het tabblad

“Activiteitenbegroting”. Daar staat beschreven wat de activiteiten inhouden en hoe vaak we van plan

zijn om deze te houden. De Evenementen en Programma groep (E&P) is verantwoordelijk voor de

voortgang van de activiteiten die zich vormen als evenementen. De Community Care en

Vrijwilligersgroep (CCV) houdt zich bezig met outreach en community building activiteiten.

Soorten activiteiten
We hebben onze activiteiten ingedeeld in verschillende categorieën:

- Queer viering & themadagen (E&P)

- Maatschappelijke Educatie (E&P)

- Outreach activiteiten (CCV)

- Community Building activiteiten (CCV)

Queer Viering & Themadagen
Wij als The Hang Out-070 dienen een diverse gemeenschap waarbij ook verschillende belangrijke

dagen bij horen. Ook willen we op respectvolle wijze queer-zijn centraal stellen in deze vieringen.

Queer mensen hebben niet altijd de mogelijkheid om op veilige wijze zelf aan deze dagen te

participeren. We hopen zelf door aanbieden van deze activiteiten de gemeenschap samen kan

komen en leert over vieringen en feestdagen die Nederland rijk is.

Maatschappelijke educatie
De activiteiten van maatschappelijke educatie  spelen in het verspreiden en vergroten van

weerbaarheid van de queer gemeenschap op een interactieve en leuke wijze.  In de vorm van

projecten worden bekende elementen (zoals Critical lens, Let’s talk about etc)  die THO-070 kent

verwoven door projecten.  Deze activiteiten worden in cofinanciering met gemeentelijke fondsen en

private fondsen gefinancierd.

Outreach activiteiten
In de regio Haaglanden wonen veel queer personen. Het bereiken van hen vraagt echter wel

specifieke aandacht en inspanning. . In deze categorie zijn activiteiten opgenomen waarin we de

ruimte nemen om The Hang Out-070 bekend te maken bij de doelgroepen. Dit is nodig om de queer

gemeenschap in al haar diversiteit te kunnen dienen. Daarnaast benoemen wij hierin ook activiteiten

die gericht zijn op het onderhouden van het Haags c.q. landelijk queer netwerk.

Community Building activiteiten
The Hang Out-070 bestaat alleen met hun vrijwilligers. Het is belangrijk om te investeren in deze

vrijwilligers en de mensen die zich inzetten voor de queer gemeenschap. Samenkomen voor

activiteiten is niet genoeg. Met community building bedoelen we activiteiten die gericht zijn om echt
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de queer gemeenschap weer op te bouwen en te versterken in Haaglanden. Tevens is het bedoeld

om de onze interne groepen te versterken en robuust te maken zodat bij uitval activiteiten nog

steeds een veerkrachtige The Hang Out-070 bestaat die steunt op de schouders van betrokken

community leden.

Toelichting over de activiteiten
2022 is een jaar waarin we hopen onze eigen locatie volop te kunnen gebruiken. We streven ernaar

om de ruimte zoveel mogelijk te gebruiken en open te houden voor onze gemeenschap. Nu de

renovatie van de locatie achter de rug is en wij meer vrijwilligers hebben aangetrokken, verwachten

wij een mooie doorstart in 2022 te kunnen maken. Om een mooie doorstart te kunnen realiseren,

hebben wij onze activiteitenbegroting voor 2022 nagenoeg gelijk gehouden met die van 2021.

We proberen dit jaar ook een vrij activiteiten budget te kunnen krijgen zodat we in kunnen spelen op

de behoeften van de queer gemeenschap. Het komt vaker voor dat er community members met

goede kleine ideeën komen die niet passen in een projectsubsidie, maar wel queer mensen bij

elkaar brengt. Dat moeten en willen wij ondersteunen.

In het kader van het aanpassen van onze activiteiten voor een betere organiseerbaarheid hebben we

een keuze moeten maken welke themadagen welke we niet en wel kunnen organiseren. Hierbij

willen we ruimte bieden voor feestdagen die normaliter vaak minder aandacht krijgen. Is hiervoor

wel ruimte, organisatiekracht en behoefte aan dan zullen we die organiseren vanuit het vrije

activiteitenbudget.
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Marketing en communicatie
Marketing en communicatie zijn belangrijk om onze organisatie en onze doelen uit te dragen. Ons

voornaamste doel met betrekking tot marketing is het vergroten van de zichtbaarheid en

bereikbaarheid. Zie bijlage 1 voor wat huisstijl voorbeelden. De Communications groep is

verantwoordelijk voor het uitvoeren van de marketing en communicatie taken.

Wat willen we bereiken ?
In het The Hang Out-070 communicatieplan 2022 hebben we de volgende doelen opgenomen:

Doel 1: Meten van de ervaring

● In 2022 willen we weten hoe de evenementen worden ervaren door onze bezoekers.

● We willen dit bereiken door het doen van gestandaardiseerde surveys na evenementen van

tenminste van 15% van onze publiek.

Doel 2: Vergroten van onze bereik

● We willen onze bereik op social media vergroten op online platforms voor het eind van 2022.

○ Van 1250 Facebook pagina likes naar 1500 pagina likes;

○ Van 1.011 volgers op Instagram (@thehangout070) naar 1.500 volgers;

○ Van 53 volgers op Twitter (@TheHangOut_070) naar 500 volgers;

○ Het starten van een Tik Tok account.

● We willen dit bereiken door een regelmatig en consequent post-schema te hebben, in te

gaan op actualiteiten op social media platforms, en onze nieuwe huisstijl te integreren.

Doel 3: Nieuwsbrieven uitbrengen in 2022

● We willen 4 nieuwsbrieven uitbrengen om de community op de hoogte te brengen over onze

activiteiten en op de hoogte te houden van de stand van zaken.

● We zullen onderwerpen meenemen zoals:

○ Queer rechten

○ Profielen van vrijwilligers

○ Aankomende events

○ Vrijwilligers vacatures

Doel 4: Communicatiekanalen vinden om mensen te bereiken voor activiteiten als zij niet op social

media zitten.

● We hebben community members die graag op de hoogte willen blijven maar geen social

media hebben. We willen manieren vinden om hen te bereiken voor THO-070 activiteiten, en

het liefst manieren die efficiënt zijn en die de communicatie en E&P groepen niet teveel

belasten.

● Inzetten van whatsapp/telegram/signal groepen of kanalen waarin men op de hoogte

gehouden kan worden.

● Een maillijst maken voor mensen die op de hoogte gehouden willen worden.
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Doel 5: Zowel Nederlandse als Engelse communicatie doorvoeren in onze communicatiekanalen

● We willen zoveel mogelijk onze communicatie uitingen doen in zowel het Nederlands als het

Engels

● Lettend erop dat de meeste van onze uitingen in het Engels worden gedaan, door onze grote

aantal Engelstalige vrijwilligers, willen we juist vrijwilligers aantrekken die de vertaalslag naar

het Nederlands kunnen maken.

● Bij onze evenementen vrijwilligers aanwezig zijn die zowel in het Nederlands als het Engels

kunnen communiceren.

Wie is onze communicatie doelgroep?
De doelgroep die we via marketing willen aanspreken heeft de volgende kenmerken:

● Queer

● Persoon van kleur

● Neuro-atypisch

● Met een beperking

● Queer mensen van de leeftijd  16-50 jaar

● Behoefte aan een veilige haven

● En alle intersecties van deze bovengenoemde doelgroepen

Wat zijn onze communicatiekanalen?
De volgende communicatiekanalen worden gebruikt:

Social media (Instagram, Facebook en Twitter)

We gebruiken verschillende platformen om The Hang-Out 070 uit te dragen, zodat we gevonden

kunnen worden. We posten de evenementen en haken aan op thematiek. We gebruiken ook de

vacature functies om vrijwilligers te werven.

WhatsApp & Telegram activiteiten No-Reply groepen

The Hang-Out 070 heeft verschillende communicatie chats. Deze zijn bedoeld voor het bereiken van

community members die geen social media hebben. Een groeiende groep en daarom op deze manier

op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten.

Website

Onze website is live. We gebruiken dat om informatie over THO-070 te verschaffen aan een breder

publiek. Daarnaast heeft het ook een archiverende en verdiepende informatieve functie.
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Financiën
Voor de begroting, activiteitenbegroting en dekkingsplan kunt u het financieel jaarplan 2022

raadplegen.

Toelichting over het financieel jaarplan 2022
Onze begroting voor 2022 komt neer op €71.001,00. Onze begroting is hierdoor nagenoeg gelijk aan

2021 (€69.948) en groter dan 2020 (€48.344). Wij zijn ons van bewust dat wij niet alle activiteiten

hebben kunnen uitvoeren die in ons jaarplan 2021 waren vermeld. Echter, nu er een eigen locatie is

en meer vrijwilligers zijn aangetrokken, verwachten wij alle activiteiten uit onze activiteitenbegroting

2022 te kunnen uitvoeren.

Voorgaande jaren kwam het grootste gedeelte van de subsidie die verstrekt is door de gemeente Den

Haag. Een klein deel werd gedekt door overige fondsen. In de nieuwe subsidieregeling van de

Gemeente Den Haag wordt gesteld dat minimaal 25% van de subsidie via andere fondsen

aangevraagd moet worden. Wij zijn ons hiervan bewust en zijn voornemens een budgetaanvraag in

te dienen bij Fonds 1818, Oranjefonds en andere fondsen die zich hiervoor lenen.

Ook willen we meer gaan inzetten op donaties. Wij weten alleen niet hoe duurzaam het is om nu een

te groot bedrag te laten dekken door donaties. Daarom hebben wij in het dekkingsplan 1200,25

opgenomen. Samen met Beuys Bois proberen wij ook manieren te vinden om fundraisers te

organiseren. Dit gaan we in 2022 verder oppakken dus kunnen we nu (nog) niet verder over

communiceren.

We proberen de overheadkosten naar gebruik te verdelen samen met Beuys Bois. Gezien THO-070

meer gebruik maakt van de ruimte, hebben wij een verdeling van 60%/40% gemaakt. Beuys Bois zal

gedurende het jaar in 2022 fondsen proberen te werven om hun deel van de overheadkosten te

dekken.

We werken nauw samen met Beuys Bois en houden rekening met hun in onze activiteitenbegroting.

Wij stemmen onze planning op elkaar af aangezien we de ruimte samen delen.
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Waarborging uitvoerbaarheid
Het realiseren van een succesvolle uitvoering van dit projectplan hangt af van meerdere
factoren en staat op de schouders van vrijwilligers, coördinator en bestuur van Rainbow Den
Haag. In een eerlijke reflectie is het ons niet altijd gelukt om alle beoogde activiteiten uit te
kunnen voeren die voorheen bedacht waren. Daarom hebben we aan dit projectplan een
extra hoofdstuk toegevoegd om extra aandacht te besteden aan de uitvoerbaarheid van het
projectplan. We kijken naar de:

- Uitvoerbaarheid van het jaarplan;
- Beheersmaatregelen;
- Huidige koers in 2021 met een prognose voor 2022.

Uitvoerbaarheid van het jaarplan
We hebben een ambitieus jaarplan voor 2022. Na feedback te hebben verzameld is het
duidelijk geworden dat we teveel activiteiten gepland hebben in de vorm van evenementen.
We hadden ook te weinig aandacht besteed aan outreach en community building in onze
activiteitenbegroting. Dat is aangepast en die thema's zijn in onze begroting opgenomen.

We hebben samen met de huidige groepen vrijwilligers (11 personen op 17-11-2021)
gekeken naar het jaarplan. Er is vanuit de coördinatie gepleit voor breed draagvlak vanuit de
teams en hun inbreng is verwerkt in het jaarplan en begroting. Hierdoor is een unanieme
instemming met de plannen bereikt.

Ook zijn bepaalde zwakke punten binnen de organisatie aangepakt. We hadden veel uitval
en hadden geen structuur binnen de organisatie. Begin 2020 hebben wij verschillende
stappen gezet om dit probleem aan te pakken.. Zo zijn er  inmiddels meer vrijwilligers met
diverse achtergronden, schema’s en vaardigheden aangetrokken en actief binnen The Hang
Out-070. Ook zoals eerder vermeld in paragraaf organisatiestructuur zijn er groepen
opgesteld waarin meer structuur is in onze manier van werken.

Beheersmaatregelen
We stellen de volgende beheersmaatregelen voor om zo het risico te verkleinen dat ons
projectplan niet uitvoerbaar wordt:

Het aantal evenementen wordt verminderd
We verminderen het aantal activiteiten dat evenementen zijn. Het organiseren van een
evenement kost veel tijd en energie van coördinatie en vrijwilligers. Door het verminderen
van het aantal evenementen hopen we meer ruimte te creëren die ingezet kan worden in
andere processen.
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Outreach wordt toegevoegd aan activiteitenbegroting
We voegen Outreach activiteiten toe aan onze activiteitenbegroting. Door aandacht te
besteden aan het bereiken van verschillende groepen hopen we een diverse groep aan te
trekken waaruit nieuwe bezoekers en vrijwilligers voortkomen. Hierdoor hopen we meer
menskracht te realiseren om het jaarplan ook uitvoerbaar te houden.

Community building wordt toegevoegd aan activiteitenbegroting
We voegen Community building toe aan onze activiteitenbegroting. Door aandacht te
besteden aan het versterken van onderlinge banden van de vrijwilligers, hopen we
vrijwilligers te behouden en vaardigheden bij te brengen. Hierdoor hopen we meer duurzame
menskracht te realiseren om het jaarplan uitvoerbaar te houden.

Jaarplanning (dit jaar en volgende jaren) wordt opgesteld met breed
draagvlak van alle groepen binnen THO-070
We stellen jaarplannen op waarbij de gemeenschap en vrijwilligers betrokken worden. Door
draagvlak te creëren wordt het jaarplan gedragen door de gehele organisatie. Hiermee
hopen we dat het jaarplan realistisch is en de uitvoerbaarheid ervan bevordert.

Actieve structurele vrijwilligers in alle groepen
Om te waarborgen dat alle activiteiten genoemd in het financieel jaarplan uitgevoerd kunnen
worden, zijn meerdere (minimaal twee) actieve structurele vrijwilligers in elk van de vier
groepen geplaatst. Bij eventuele uitval van vrijwilligers kunnen op deze manier de activiteiten
nog steeds uitgevoerd worden.

Huidige koers 2021 & Prognose 2022
Bij het schrijven van dit document zijn van alle vier de groepen (Communicatie, E&P, CCV
en subsidie queers) leden die actief bijdragen aan de doelen van The Hang Out-070. We
hebben in totaal 15 vrijwilligers waarvan 9 vrijwilligers actief bijdrage leveren aan de
activiteiten.

We blijven nieuwe vrijwilligers aantrekken en activiteiten worden uitgevoerd en bedacht. De
renovatie van onze ruimte is af en daardoor is er ruimte ontstaan om ons te focussen op
activiteiten en professioneel onze documentatie en administratie bij te houden.

Wij verwachten in 2022 een goede doorstart te kunnen maken. Veel vrijwilligers moeten nog
veel leren, maar door de structuur die we hebben en de aandacht die we stoppen in het
begeleiden van vrijwilligers behouden we de kennis in onze organisatie. Het zal ook voor het
eerst zijn dat we proactief organiseren in plaats van evenementen op het laatste moment te
organiseren. We gaan in december 2021 met de verschillende groepen jaarplanningen
maken. Daar zullen we dus met het team bespreken hoe we het aankomend jaar vormgeven
en wanneer wat plaatsvindt.
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Door de CCV-groep hebben we een groep die continu werkt aan vrijwilligerswerving en
community building. Daarin zitten meerdere vrijwilligers met een HR ervaring. Ook staat de
coördinator er niet meer alleen voor in de taken rondom outreach en aanwezig zijn bij
belangrijke netwerkmomenten. Dit creëert ruimte zodat de uitvoerbaarheid van het jaarplan
wordt gewaarborgd.

Een grote veeleisende taak binnen The Hang Out-070 is het aanvragen van subsidies. Door
het ontstaan van de Subsidie Queers groep wordt dit nu altijd in teamverband opgepakt en
wordt de kennis rondom dit proces behouden. We gaan gezamenlijk naar trainingen en
zorgen ervoor dat we kunnen professionaliseren in deze processen.

De prognose voor 2022 is positief en hoopgevend. We delen een gevoel onder de
vrijwilligers dat het mogelijk is dat in Den Haag een diverse, zorgzame queer community
wordt gemobiliseerd. Een gemeenschap waar onze hand uitreiken naar queer mensen die
ons echt nodig hebben. In Den Haag en voor omgeving Haaglanden is er een organisatie
die een toevluchtshaven is voor queer mensen van kleur en waar al die diversiteit wordt
gekoesterd en gevierd, namelijk The Hang-Out 070!
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Bijlage 1: THO-070 huisstijl voorbeelden
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Bijlage 2: Samenwerkingspartners
Samenwerking met andere organisaties versterkt de queer gemeenschap, verbreed elkaars aanbod

en zorgt voor een juiste afstemming op de behoefte van de gemeenschap. The Hang Out-070 werkt

al samen met verschillende organisaties en ook in 2022 willen wij juist blijven samenwerken en het

intensiveren van contact. Wij stellen wel voorwaarden aan het samenwerken met andere

organisaties. Het is belangrijk voor ons dat mensenrechten worden gerespecteerd en anti-racistisch

en intersectioneel handelen aanwezig is binnen een organisatie om ermee samen te werken.

Hieronder een overzicht van een aantal samenwerkingspartners:

Stichting Rainbow Den Haag

Rainbow Den Haag is onze moederorganisatie waaronder wij als The Hang Out-070 vallen. Het

aanbod tussen The Hang Out-070 en Rainbow Den Haag verschilt, maar we werken wel vanuit een

intersectionele inclusieve aanpak. Er zal worden gewerkt dat Rainbow Den Haag en The Hang

Out-070 elkaar meer kunnen ondersteunen zoals binnen faciliteiten en expertise.

Beuys Bois (Den Haag)

Beuys Bois is een kunstenaarscollectief dat streeft naar langdurige relaties tussen de kunstwereld en

de queer gemeenschap. De organisatie is een internationaal collectief die ook de Queer identiteit

delen. Samen met Beuys Bois willen we onze creatieve activiteiten uitvoeren. We delen de ruimte

dus willen we ook tezamen zorg dragen voor het creëren en onderhouden van een ruimte die ten alle

tijde inclusief, creatief en inspirerend is.

Queer KABK & Queer Leiden University (Den Haag)

Queer KABK en Queer Leiden University zijn de twee grootste Queer Instagram accounts van

academische instellingen binnen Den Haag. Zij hebben een stevig bereik in hun betreffende

onderwijsinstellingen. We vragen hun om onze activiteiten te delen en ook mee te denken in wat de

community wil.

Philautia (Den Haag)

Een Haagse Queer studentenvereniging. We worden voor verschillenden symposia gevraagd en

hopen de verbinding te maken op het gebied van queer studenten en zo elkaars programma kunnen

afstemmen en aanvullen.

Queer aan Zee (Den Haag)

Een blog en een groep die activiteiten organiseert voor queer mensen. We delen elkaars

evenementen en trekken samen op onze emancipatoire activiteiten.

Amare theater (Den Haag)

Het grootste theater van Den Haag en huis voor cultuur. WIj hebben nauw contact met directie en

krijgen toegang en kaartjes voor verschillende relevante voorstellingen. Ook is de intentie

uitgesproken om meer samen te werken op culturele ontwikkelingen voor queer mensen.
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GGD Haaglanden

De GGD Haaglanden richt zich op de queer gemeenschap, maar heeft vaak moeite om onze

gemeenschap te bereiken. Met de GGD willen wij evenementen en programma’s opzetten die in lijn

staan met GGD beleid. We verwijzen ook altijd naar de GGD als bezoekers met vragen komen over

seksuele gezondheid. Er is ook contact met verschillende verpleegkundigen van het Centrum

Seksuele Gezondheid. Wij willen hun expertise ook gebruiken om onze kennis onder de vrijwilligers

te vergroten.

Colored Qollective (CQ) (Utrecht)

CQ richt zich op queer van kleur in de omgeving van Utrecht. CQ en The Hang Out-070 hebben in

doelstellingen veel met elkaar gemeen. Door elkaar te benoemen binnen evenementen, elkaar te

ondersteunen bij grotere projecten en het uitwisselen van expertise, helpen we elkaar in onze

doelstellingen. CQ biedt ons ook hulp aan bij het organiseren van online activiteiten.

KLAUW (Rotterdam)

KLAUW collective zet zich in voor inclusieve queer spaces in Rotterdam, in de vorm van queer club

nights en andere evenementen. We verkrijgen vaker gratis kaartjes die we mogen verdelen onder

onze gemeenschap, onder de voorwaarde dat we die verlenen aan queer mensen van kleur.
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